СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LI

Требиње, 17.11.2014. године

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09 и 95/11) и члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о поступку јавног надметања за продају
неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини
1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања продаја неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини, и то:
- к.ч. број 3/80, „градилиште“ у површини од 434
м², уписане у зк.ул. број 11, К.О. СП Требиње (по
новом операту к.ч. број 1163/23 К.О. Полице 1).
2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини, који ће се објавити у
средствима јавног информисања.
3.
За учешће у поступку лицитације учесник је дужан
уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене, а
на рачун продавца број: 5658014300000107, трансакциони рачун прихода Буџета Града Требиња –
накнада за продато грађевинско земљиште.
4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је
уплатити купопродајну цијену на рачун број:
5658014300000107, трансакциони рачун прихода
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Буџета Града Требиња, у року од 15 дана од дана
одржане продаје (лицитације).
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
5.
Поступак лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију.
Број: 09-013-248/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. алинеја 3. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 14.11.2014. године, донијела
је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града
Требиња у периоду 01.01.-30.06.2014. године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-30.06.2014. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу
Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-30.06.2014.
године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-249/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
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На основу члана 8. став 3. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“,
број 110/08, 118/09 и 64/14), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 14.11.2014. године,
донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју Града Требиња у
2015. години
Члан 1.
Овом одлуком одређује се пореска стопа за опорезивање непокретности које се налазе на подручју
Града Требиња.
Члан 2.
Непокретностима, у складу са Законом и овом одлуком, сматра се земљиште са свим оним што је трајно
спојено са њим, или што је изграђено на површини
земљишта, изнад или испод земљишта.
Члан 3.
Пореска стопа за опорезивање непокретности утврђује се у висини од 0,10%.
Члан 4.
Овако одређена стопа примјењиваће се на процјењену
вриједност непокретности.
Члан 5.
У случају обављања дефицитарне производно–занатске привредне дјелатности обвезник може бити
ослобођен обавезе плаћања пореза, о чему посебну
одлуку доноси Скупштина Града.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-251/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 59, 62, 66. и 69. Закона о задужењу,
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), члана
50. Закона о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12),
члана 30. алинеја 23. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 36. тачка 23. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња, на

Датум: 17.11.2014. год.

сједници одржаној дана 14.11.2014. године, донијела
је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Даје се сагласност на измјењени План капиталних
инвестиција које се финансирају из кредита сагласно
Одлуци о дугорочном кредитном задужењу број: 09013-327/13 од 01.10.2013. године. (Преглед утрошка
кредитних средстава за финансирање капиталних
инвестиција је био у прилогу наведене Одлуке о
кредитном задужењу).
Измјењени План капиталних инвестиција које се
финансирају из кредита дат је у прилогу ове одлуке и
чини њен саставни дио.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-252/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14), а у вези са чланом 81. став 2. тачка б. Закона о
заштити од пожара („Службени гласник Републике
Српске“, број 71/12), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 14.11.2014. године, донијела
је
О Д Л У К У
о Плану утрошка средстава Града Требиња
прикупљених по основу примјене Закона о
заштити од пожара
Члан 1.
Усваја се План утрошка средстава Града Требиња
прикупљених по основу Закона о заштити од пожара
за 2014. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је План утрошка средстава
Града Требиња прикупљених по основу Закона о
заштити од пожара.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-253/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађења („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13), члана 36. и 72. Статута Града Требиња
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(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14), Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању нацрта Плана парцелације
„Саобраћајница Тули Убла“
Члан 1.
Утврђује се Нацрт Плана парцелације „Саобраћајница Тули Убла“ (у даљем тексту План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела,
који је њен саставни дио.
Члан 3.
Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 27.11. до
29.12.2014.године.
Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на
јавни увид, јавност и власници непокретности ће се
обавјестити огласом који ће бити објављен у најмање
два средства јавног информисања, најмање два пута с
тим да ће прва обавјест бити објављена 8 дана прије
почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка
излагања нацрта на јавни увид.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-254/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађења („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13), члана 36. и 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању нацрта Плана парцелације
„Саобраћајница Подгливље“
Члан 1.
Утврђује се Нацрт Плана парцелације „Саобраћајница Подгливље" (у даљем тексту План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела,
који је њен саставни дио.
Члан 3.
Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 27.11. до
29.12.2014. године.
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Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на
јавни увид, јавност и власници непокретности ће се
обавјестити огласом који ће бити објављен у најмање
два средства јавног информисања, најмање два пута с
тим да ће прва обавјест бити објављена 8 дана прије
почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка
излагања нацрта на јавни увид.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-255/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 6/06,
44/07, 84/09 и 48/10), члана 2. Закона о безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/11) и члана 36.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 14.11.2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о безбједности саобраћаја
на подручју града Требиња
Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју
града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 7/13 и 9/13) у члану 17. став 2. мијења се и гласи:
„Стална такси стајалишта одређују се на сљедећим
локалитетима, са одређеним бројем такси мјеста, како
слиједи:
- у улици Српска – испред поште (2 мјеста)
- у улици Десанке Максимовић уз западну страну
зидина (9 мјеста)
- у улици Цара Лазара и Царице Милице (5 мјеста)
- у улици Републике Српске (7 мјеста)
- на Аутобуској станици (7 мјеста)
- испред трговачког објекта Interex (2 мјеста)
- у насељу Горица код семафора (3 мјеста)“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 09-013-256/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
У складу са Уредбом о класификацији дјелатности
Републике Српске („Службени гласник Републике
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Српске“, број 8/14) и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о допуни Одлуке о оснивању Јавне установе
„Центар за информисање и образовање“ Требиње
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне установе „Центар за
информисање и образовање“ Требиње („Службени
гласник Општине/Града Требиња“, број 4/94, 3/07,
8/09, 5/11, 8/11, 7/13 и 3/14) у члану 9. иза алинеје 19.
додаје се алинеја 20. која гласи :
- 58.11 Издавање књига.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-259/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 5, 12. и 24. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12), члана 16, а у вези са чланом 31.
Закона о библиотечкој дјелатности („Службени
гласник Републике Српске“, број 52/01, 39/03 и
112/08) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14), а у вези са Законом о класификацији
дјелатности и регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број 66/13) и Уредбом о
класификацији дјелатности Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 8/14),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 14.11.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о оснивању „Народне
библиотеке Требиње“
Члан 1.
У Одлуци о оснивању „Народне библиотеке Требиње“
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/94) у
члану 1. иза ријечи „библиотечке грађе“ додају се
ријечи „као и прикупљање информација о тој грађи“.
Члан 2.
У члану 2. у ставу 2. послије ријечи „Требињу“ додају
се ријечи „на адресу Његошева бб“.
Члан 3.
У члану 3. ријечи „Основног суда у Требињу“
замјењују се ријечима „Окружног привредног суда у
Требињу“.
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Члан 4.
Члан 4. мијења се и гласи:
„Имовина библиотеке је библиотечка грађа, архивска
грађа и завичајна збирка у чији састав улази и
„Дучићев легат“.
Библиотека је дужна да формира завичајну збирку у
чији састав поред „Дучићевог легата“ улази и по
један примјерак свих штампаних и на други начин
умножених публикација подручја на којем дјелује.
Библиотека је дужна да прибави и чува у завичајној
збирци и штампане и на други начин умножене
публикације које су објављене ван подручја на ком
библиотека дјелује, а односе се на то подручје, као и
дјела значајних аутора поријеклом са тог подручја, а
који живе и раде ван њега.
Библиотека не може отуђивати обавезни примјерак
штампане и на други начин умножене грађе, као ни
библиотечке јединице из завичајне збирке“.
Члан 5.
Члан 5. мијења се и гласи:
„Библиотека обавља сљедеће дјелатности:
- прикупља, стручно обрађује, чува и обнавља
библиотечку грађу,
- пружа помоћ при избору и коришћењу библиотечке грађе,
- води каталоге и другу документацију о библиотечкој грађи,
- доставља податке за регистар библиотека и
учествује у формирању централних каталога
библиотечке грађе код матичних библиотека и
Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске,
- води материјалну евиденцију о библиотечкој
грађи,
- води евиденцију о корисницима, коришћењу
библиотечке грађе, прати, анализира и планира
набавку библиотечке грађе,
- издаје каталоге, библиографије, стручну литературу и друге публикације,
- самостално и у сарадњи са библиотекама, културним и образовним установама, организује
културне манифестације и друге облике развијања интереса за библиотечку грађу и библиотечку дјелатност,
- сарађује са другим информативним центрима у
формирању базе података, организованом протоку информација и унапређивању информативно - документационих послова, учествује у
међубиблиотечкој позајмици библиотечке грађе,
- обезбјеђује услове за коришћење библиотечке
грађе ширењем мреже огранака, одјељења и
покретних библиотека,
- самостално и у сарадњи са осталим библиотекама образује и чува завичајну збирку,
- самостално и у сарадњи са библиотекама, културним и образовним установама и предузе-
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ћима организује културне манифестације и
друге облике развијања интереса за библиотечку грађу и библиотечку дјелатност“.
Члан 5a.
Дјелатност библиотека је:
91.01 - Дјелатности библиотека и архива,
93.29 - Остале забавне и рекреативне дјелатности,
90.03 - Умјетничко стваралаштво,
90.02 - Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности,
90.01 - Извођачка умјетност,
85.59 - Остало образовање, д.н.,
85.52 - Образовање у области културе,
85.51 - Образовање у области спорта и рекреације,
85.32 - Техничко и стручно средње образовање,
82.99 - Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д.н.,
82.30 - Организација састанака и пословних сајмова,
82.19 - Фотокопирање, припрема докумената и остале
специјализоване канцеларијске помоћне дјелатности,
82.11- Комбиноване канцеларијско - административне
услужне дјелатности,
79.90 - Остале резервацијске услуге и припадајуће
дјелатности,
74.30 - Дјелатности преводилаца и тумача,
58.19 - Остала издавачка дјелатност,
58.14 - Издавање часописа и периодичних публикација,
58.13 - Издавање новина,
58.12 - Издавање именика и листа поштанских адреса
корисника,
58.11 - Издавање књига,
56.29 - Остале дјелатности припреме и послуживања
(доставе) хране,
47.62 - Трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у специјализованим продавницама,
47.61 - Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама,
32.99 - Остала прерађивачка индустрија, д.н.
Члан 6.
Члан 6. и 7. мијења се и гласи:

„Поред послова из члана 5. и 5а. ове Одлуке библиотека обавља сљедеће матичне послове:
- води регистре библотека матичног подручја,
- води каталоге библиотечке грађе,
- пружа стручну помоћ библиотекама,
- врши надзор над стручним радом библиотека,
- стара се о усавршавању кадрова за обављање
библиотечке дјелатности,
- прати и проучава стање, потребе и услове рада у
библиотекама,
- предлаже мјере за унапређивање библиотечке
дјелатности. “
Члан 6а.
Поред послова из члана 5, 5а, и 6. ове одлуке,
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библиотека обављајући библиотечку дјелатност као
дјелатност од општег интереса за Републику Српску
обавља и сљедеће послове:
- Прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење
књиге и другу библиотечку грађу,
- Израђује националне текуће и ретроспективне
библиографије, као и друге библиографије
конститутивних народа, националних мањина и
етничких група које живе у Републици,
- Прима и чува обавезан примјерак штампане и на
други начин умножене библиотечке грађе,
употпуњава национални фонд библиотечке грађе,
организује централизовану каталогизацију и води
централни каталог библиотечке грађе,
- Стара се о ширењу, популарисању и заштити српске књиге у иностранству,
- Обједињује и координира рефералне послове и
рад на библиографијама,
- Објављује библиотечку грађу, библиотекарску
литературу као и резултате властитог стручног и
научно-истраживачког рада и других публикација,
- Координира изградњу и развој јединственог библиотечко - информационог система на јединственој информатичкој технологији у Републици,
- Врши опис јужнословенских ћирилских и осталих значајних рукописа,
- Штити библиотечку грађу и одржава и штити
специјалне збирке, библиотеке – легате и спомен
– библиотеке,
- Обавља матичне послове,
- Развија и унапређује библиотечку дјелатност за
лица са посебним потребама,
- Развија интересе за читање, информисање и
библиотечку дјелатност, самостално и у сарадњи
са библиотекама, културним и образовним установама,
- Очувањем и заштитом језика и писама конститутивних народа, националних мањина и етничких
група које живе у Републици,
- Организовањем културних манифестација и
других облика развијања интереса за библиотечку грађу и библиотечку дјелатност, самосатлно и у сарадњи са библиотекама, културним и
образовним установама.
Члан 7.
Члан 8. мијења се и гласи:
„Библиотеком руководи директор.
Директора библиотеке, на период од 4 (четири) године и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, именује и разрјешава министар.
За директора може бити именовано лице које има завршен први циклус студијског програма или еквивалент одговарајуће високошколске установе и најмање три године радног искуства у области културе.
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Ближи услови за именовање директора утврдиће се
Статутом Библиотеке“.
Члан 8.
Члан 9. мијења се и гласи:
„Управни одбор је орган управљања у библиотеци.
Управни одбор има најмање 3 (три) члана и именује
их и разријешава надлежни министар након спроведеног поступка јавне конкуренције из реда оснивача и
представника читалаца.
Предсједника управног одбора именује управни одбор
на првој сједници из реда својих чланова и доноси
Правилник о своме раду.
Чланови Управног одбора именују се на период од 4
(четири) године“.
Члан 9.
Члан 10. мијења се и гласи:
„Управни одбор:
- доноси Статут библиотеке,
- одлучује о пословању библиотеке,
- усваја извјештај о пословању и годишњи
обрачун,
- доноси Програм рада библиотеке,
- одлучује о коришћењу средстава у складу са
Законом о библиотечкој дјелатности,
- одлучује о ревизији и расходовању библиотечке
грађе,
- утврђује начин пропаганде и популаризације
књиге,
- одлучује о чланству библиотеке у међународним
организацијама,
- одлучује о другим питањима од значаја за рад и
пословање библиотеке утврђеним Законом и
Статутом“.
Члан 10.
Члан 12. мијења се и гласи:
„У Буџету Републике обезбјеђују се средства за плате
запослених и друга примања на основу радног односа,
утврђена општим и појединачним колективним уговорима и средства за куповину библиотечке грађе.
У Буџету Републике Српске обезбјеђују се и средства
за инвестиције у нове намјенске објекте за обављање
библиотечке дјелатности и значајнију адаптацију
постојећих, као и средства за финансирање програма
од општег интереса утврђених законом“.
Члан 11.
Члан 13. мијења се и гласи:
„У Буџету града обезбјеђују се средства за материјалне и режијске трошкове, текуће и инвестиционо
одржавање“.
Члан 12.
Члан 14. мијења се и гласи:
„Библиотека може стицати средства за рад и
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непосредно од корисника услуга, накнада које плаћају
читаоци, донација и других извора насталих обављањем дјелатности“.
Члан 13.
Члан 15. мијења се и гласи:
„На Статут „Народне библиотеке Требиње“ као
матичне библиотеке сагласност даје Министарство
просвјете и културе Републике Српске“.
Члан 14.
Библиотека ће своју организацију, пословање и опште
акте ускладити са Законом о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и
109/12), Законом о библиотечкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 52/01, 39/03 и
112/08), Законом о класификацији дјелатности и
регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској („Службени гласник Републике
Српске“, број 66/13) и овом Одлуком извршити
промјене уписа у судском регистру код Окружног
привредног суда у Требињу.
Члан 15.
Члан 16. мијења се и гласи:
„Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. “
Број: 09-013-260/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 14.11.2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Здравко Праменко разрјешава се са мјеста
вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
Градске управе Града Требиња, на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-265/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана
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111б. став 4. и члана 72. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 36. и члана
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 14.11.2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије

Број: 9 - Страна: 7

На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 150.
Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 14.11.2014. године, донијела
је

Члан 1.
Господин Момир Шаренац, дипломирани економиста
именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења
за финансије у Градској управи Града Требиња.

О Д Л У К У
o именовању вршиоца дужности члана Управног
одбора Јавне установе „Центар за инфoрмисање и
образовање“ Требиње

Члан 2.
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије до коначног избора
и именовања начелника тог Одјељења по објављеном
конкурсу.

Члан 1.
Миленко Николић именује се за вршиоца дужности
члана Управног одбора Јавне установе „Центар за
инфoрмисање и образовање“ Требиње, до завршетка
поступка јавне конкуренције.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Члан 2.
Овa одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 09-013-266/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-268/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 14.11.2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ

О Д Л У К У
o разрјешењу дужности члана
Управног одбора ЈУ „Центар за информисање и
образовање“ Требиње
Члан 1.
Слободан Дучић разрјешава се са мјеста вршиоца
дужности члана Управног одбора ЈУ „Центар за
информисање и образовање“ Требиње.
Члан 2.
Овa одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-267/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Члан 1.
Госпођица Татјана Булајић разрјешава се са мјеста
директора ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње, на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-269/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 36.
и члана 72. Статута Града Требиња („Службени

Страна: 8 - Број: 9
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гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 14.11.2014. године, донијела је

Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са m:tel Телекомуникацијe РС А.Д.
Бања Лука, ИЈ Требиње.
2.

ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности
директора ЈУ „Туристичка организација Града
Требиња“ Требиње
Члан 1.
Господин Драган Мандић, именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ „Туристичка организација
Града Требиња“ Требиње.
Члан 2.
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
директора ЈУ „Туристичка организација Града
Требиња“ Требиње до коначног избора и именовања
по објављеном конкурсу.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 17.11.2014. год.

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број: 09-013-248-1/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
14.11.2014. године, на основу члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 187. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09 и 95/11), у предмету установљења права служности за реконструкцију и проширење приступне
ТК мреже и привода оптичким каблом за МСАН
Главица у Горици, а по захтјеву m:tel Телекомуникације РС, А.Д. Бања Лука, ИЈ Требиње, донијела је
З А К Љ У Ч А К

Број: 09-013-270/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

1.

Даје се сагласност Градоначелнику Требиња
Славку Вучуревићу да може закључити Уговор о
установљењу права служности за реконструкцију
и проширење приступне ТК мреже и привода
оптичким каблом за МСАН Главица у Горици, а
на земљишту означеном као к.ч. број 364/4 и к.ч.
број 578/1, уписано у зк.ул. број 36 К.О. СП
Горица као јавно добро и к.ч. број 552/1, уписано
у зк. ул. број 124 К.О. СП Горица као државна
својина.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са m:tel Телекомуникацијe РС А.Д.
Бања Лука, ИЈ Требиње.

2.

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
14.11.2014. године, на основу члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 187. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09 и 95/11), у предмету установљења права
служности за изградњу и реконструкцију приступне
ТК мреже и привода оптичким каблом за МСАН –
Придворци, а по захтјеву m:tel Телекомуникације РС,
А.Д. Бања Лука, ИЈ Требиње, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1.

Даје се сагласност Градоначелнику Требиња
Славку Вучуревићу да може закључити Уговор о
установљењу права служности за изградњу и
реконструкцију приступне ТК мреже и привода
оптичким каблом за МСАН – Придворци, а на
земљишту означеном као к.ч. број 684/2 и к.ч.
број 764/1, уписано у зк.ул. број 118 К.О. СП
Придворци као државна својина са правом
кориштења у корист АД Агрокоп Требиње са 1/1
дијела, к.ч. број 180/18, к.ч. број 180/1 и к.ч. број
490/1, уписано у зк. ул. број 6 К.О. СП Придворци
као јавно добро и к.ч. број 764/12 уписано у зк.
ул. број 41 К.О. СП Придворци као државна
својина.

Број: 09-013-248-2/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
14.11.2014. године, на основу члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 187. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09 и 95/11), у предмету установљења права служности за полагање ТК каблова за реконструкцију и
проширење ПМ мреже и локацију за постављање
МСАН уређаја, а по захтјеву m:tel Телекомуникације
РС, А.Д. Бања Лука, ИЈ Требиње, донијела је

Датум: 17.11.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

установљењу права служности, на земљишту
означеном као к.ч. број 5500/2, 5500/1, 5500/20
К.О. Требиње уписаним у зк. уложак број 83, к.ч.
број 276/1 К.О. Требиње уписаним у зк. уложак
број 39, к.ч. број 294, 295/2 К.О. Требиње
уписаним у зк. уложак број 414, те к.ч. број 1/33 и
1630 /1 К.О. Требиње уписаним у зк. уложак број
19 у сврху полагања оптичког кабла на траси
управна зграда ХЕТ-а – ХЕ Горица.
Уговор о установљењу права служности ће се
закључити са ЗП „Хидроелектране на Требишњици“.

З А К Љ У Ч А К
1.

Даје се сагласност Градоначелнику Требиња
Славку Вучуревићу да може закључити Уговор о
установљењу права служности за полагањем ТК
каблова за реконструкцију и проширење ПМ
мреже и локацију, а постављање МСАН уређаја у
насељу Хрупјела, а на земљишту означеном као
к.ч. број 5462/47, уписано у зк.ул. број 11 К.О. СП
Требиње, као државна својина, орган управљања
СО Требиње и к.ч. број 5462/6, уписано у зк. ул.
број 3853 К.О. СП Требиње као власништво
Града Требиња.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са m:tel Телекомуникацијe РС А.Д.
Бања Лука, ИЈ Требиње.

Број: 9 - Страна: 9

2.

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број: 09-013-257/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-248-3/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је

2.

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Извјештај о коришћењу средстава буџетске резерве у периоду од 01.01.-30.06.2014. године.

I
Прихвата се Информација о проблематици везаној за
запошљавање чланова породица погинулих бораца,
ратних војних инвалида, цивилних жртава рата и незапослених демобилисаних бораца одбрамбено
отаџбинског рата уз назнаку поштовања законских
прописа у смислу приоритета у запошљавању истих.

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 09-013-250/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-258/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

На основу члана 187. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09 и 95/11) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1.

Даје се сагласност Градоначелнику Требиња
Славку Вучуревићу да може закључити Уговор о

I
Прихвата се Информација о положају и материјалном
статусу пензионера на подручју града Требиња.

Страна: 10- Број: 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 17.11.2014. год.

ЗАКЉУЧАК

Број: 09-013-261/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

I
Прихвата се Информација о додјели кредита из
средстава која су остварена по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије и Закона о рударству
за период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године.

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о извршеном упису и
почетку рада првих разреда основних и средњих
школа за школску 2014/2015 годину града Требиња.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-262/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је

Број: 09-013-264/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 58. став 1. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број
37/12), а у вези са чланом 16. Правилника о процјени
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама
у развоју („Службени гласник Републике Српске“,
број 117/12) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14), Градоначелник Града Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о именовању Првостепене стручне комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине
са сметњама у развоју
Члан 1.
Овом одлуком именује се Првостепена стручна комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју (у даљем тексту Комисија), утврђује се њен састав, начин рада, трошкови
рада и обављање административних послова.

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду и активностима
невладиних организација на подручју града Требиња.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-263/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.11.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.11.2014. године, донијела је

Члан 2.
Комисију из члана 1. ове Одлуке чине стални чланови
и чланови који се именују зависно од врсте сметњи.
Стални чланови су:
1. Др Младен Поповић, педијатар
2. Бранка Асановић, дипломирани психолог
3. Тања Манојловић, дипломирани социјални радник
Чланови комисије који се именују зависно од врсте
сметњи су:
4. Др Јадранка Влатковић, неуропсихијатар
5. Др Марко Вуковић, ортопед
6. Др Мирјана Маловић, офталмолог
7. Др Данијела Муцовић, оториноларинголог
8. Др Славица Турањанин, интерниста ендокринолог
9. Наташа Карић, дефектолог
10. Чабрило Драгана, олигофренолог
11. Ножица Светлана, логопед.
Члан 3.
Радом Комисије руководи предсједник.

Датум: 17.11.2014. год.
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Предсједника Комисије бирају чланови Комисије на
првом састанку Комисије.
Предсједник Комисије заказује састанак Комисије,
попуњава формулар за процјену активности свакодневног живота (Бартелов тест) и саставља налаз и
мишљење Комисије.
Члан 4.
Послове координације Комисије обавља координатор
Комисије.
Координатор Комисије прикупља документацију која
је неопходна за вођење поступка у сврху процјене
потреба и усмјеравања лица са сметњама, прикупљену
документацију доставља предсједнику Комисије, прати рад Комисије, води записник о раду Комисије,
просљеђује налазе Комисије, врши координацију
између ЈУ „Центра за социјални рад“ Требиње и
Комисије и обавља друге послове према потребама
Комисије.
Координатор Комисије упознаје родитеља, односно
старатеља о поступку процјене са начином рада Комисије, као и могућим додатним опсервацијама и
поступањима Комисије о питањима значајним за
процјену.
Координатора Комисије именује директор ЈУ „Центра
за социјални рад“ Требиње из реда запослених.
Члан 5.
Координатор Комисије доставља захтјев за процијену
потреба и усмјеравања лица са сметњама, који је
поднесен у Центру за социјални рад, предсједнику
Комисије са свом потребном и прикупљеном документацијом.
Предсједник Комисије заказује састанак Комисије на
којем се сви чланови Комисије упознају са документацијом, договарају се о времену и мјесту процјене
потреба лица са сметњама и позивању лица на
процјену.
Сваки члан Комисије непосредно врши опсервацију и
процјену потреба лица са сметњама у оквиру свог
домена рада, а свој налаз и мишљење доставља
предсједнику Комисије на прописаном обрасцу.
Уколико је неопходно Комисија упућује лице са сметњама на додатне специјалистичке и друге прегледе.
Процјена се врши у просторијама Града Требиња
(канцеларије Удружења параплегичара), а у случају
кад због стања лице са сметњама није у могућности да
приступи процјени на позив стручне Комисије, процјена се врши у просторијама у којима лице са сметњама борави.
Чланови Комисије дужни су да се током процјене и
усмјеравања лица са сметњама придржавају прописа
из своје области као и стандарда и правила струке.
Бартелов тест попуњава пресједник Комисије, а на
основу појединачне процјене сваког члана Комисије и
усаглашених ставова свих чланова Комисије.
Предсједник Комисије на основу појединачне процјене сваког члана Комисије и усаглашених ставова
свих чланова Комисије, доноси налаз и мишљење о
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процјени потреба и усмјеравању лица са сметњама
који садржи и индивидуални план подршке. Саставни
дио налаза и мишљења је и попуњени формулар за
процјену активности свакодневног живота (Бартелов
тест).
Комисија је дужна да родитељима, односно старатељима образложи свој налаз и мишљења, што подразумијева упознавање и са појединачним ставовима
Комисије и да наведено евидентира у налазу и
мишљењу Комисије.
Првостепена стручна Комисија налаз и мишљење о
процјени потреба и усмјеравању лица са сметњама у
развоју доставља ЈУ „Центру за социјални рад“ Требиње на даље поступање, лицу са сметњама и родитељу или старатељу.
Члан 6.
Средства за трошкове рада Комисије обезбјеђује Град
Требиње.
Трошкови рада Комисије су: накнаде члановима Комисије и координатору, трошкови превоза чланова
Комисије, трошкови канцеларијског материјала, поштански и телефонски трошкови.
Висина нето накнаде сваком члану и координатору
износи 20,00 КМ по лицу за које се врши процјена.
Предсједнику Комисије износ накнаде увећава се 5%.
Предсједник Комисије мјесечно доставља извјештај
Одјељењу за финансије Града Требиња о броју урађених предмета и висини накнада за сваког члана
Комисије и координатора.
Члан 7.
Координатор прикупља и чува документацију Комисије у ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње.
Документацију Комисије чине сва прикупљена документа, појединачни налази и мишљења чланова Комисије, налаз и мишљење Комисије, записник са састанака Комисије и сва друга релевантна документација
о раду Комисије.
Евиденција и чување документације води се по правилима канцеларијског пословања.
Члан 8.
Комисија о свом раду обавјештава Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Града Требиња и Министарство здравља и социјалне заштите Републике
Српске једном годишње.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге
Одлука број:11-111-33/12 од 31.12.2012.године.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-111-19/14
Датум:21.08.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________
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На основу члана 25. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број
37/12), а у вези са чланом 8. Правилника о утврђивању способности лица у поступку остваривања
права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 116/12) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Градоначелник Града Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о именовању Првостепене стручне комисије за
утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и
утврђивања функционалног стања корисника
Члан 1.
Овом одлуком именује се Првостепена стручна
комисија за утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника (у даљем тексту
Комисија), утврђује се њен састав, начин рада, трошкови рада и обављање административних послова.
Члан 2.
Комисију из члана 1. ове одлуке чине стални и
повремени чланови.
Стални чланови су:
1. Др Татјана Бошњак, специјалиста породичне медицине
2. Бранка Асановић, дипломирани психолог
3. Наташа Карић, дипломирани дефектолог
Повремени чланови су:
1. Др Марко Вуковић, ортопед
2. Прим.др Драган Сорајић, психијатар
3. Др Соња Радовић, неуролог
4. Др Мирјана Маловић, офталмолог
5. Др Данијела Муцовић, оториноларинголог
6. Др Славица Турањанин, интерниста – ендокринолог
7. Јадранка Зубчевић, социјални радник.
Члан 3.
Радом Комисије руководи предсједник.
Предсједника Комисије бирају чланови Комисије на
првом састанку Комисије.
Предсједник Комисије заказује састанак Комисије,
попуњава Бартелов тест и попуњава налаз и мишљење
Комисије.
Члан 4.
Послове координације Комисије обавља координатор
Комисије.
Координатор Комисије прикупља документацију која
је неопходна за вођење поступка у сврху утврђивања
способности и функционалног стања лица, прикупљену документацију доставља предсједнику Комисије, прати рад Комисије, води записник о раду
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Комисије, просљеђује налазе Комисије, координира
рад ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње и Комисије и обавља друге послове према потребама
Комисије.
Координатора Комисије именује директор ЈУ „Центра
за социјални рад“ Требиње из реда запослених.
Члан 5.
Координатор Комисије доставља захтјев за утврђивање способности и функционалног стања лица који
је поднесен у Центру за социјални рад предсједнику
Комисије са свом потребном и прикупљеном документацијом.
Предсједник Комисије заказује састанак Комисије на
којем се сви чланови Комисије упознају са документацијом, договарају се о времену и мјесту процјене и
позивању лица за процјену.
Сваки члан Комисије непосредно врши опсервацију и
утврђивање способности и функционалног стања лица
у оквиру свог домена рада, а свој налаз и мишљење
доставља предсједнику Комисије на прописаном
обрасцу.
Уколико је неопходно Комисија упућује лице на додатне специјалистичке и друге прегледе.
Процјена се врши у просторијама Града Требиња
(канцеларије Удружења параплегичара), а у случају
кад због стања лице није у могућности да приступи
процјени, процјена се врши у просторијама у којима
лице борави.
Чланови Комисије дужни су да се током утврђивања
способности и функционалног стања лица придржавају прописа из своје области као и стандарда и
правила струке.
Бартелов тест попуњава пресједник Комисије, а на
основу појединачне процјене сваког члана Комисије и
усаглашених ставова свих чланова Комисије.
Предсједник Комисије на основу појединачне оцјене
сваког члана Комисије и усаглашених ставова свих
чланова Комисије, доноси налаз и мишљење о способности и функционалном стању лица чији саставни
дио је и Бартелов тест.
Првостепена стручна Комисија налаз и мишљење о
способности и функционалном стању лица доставља
ЈУ „Центру за социјални рад“ Требиње на даље поступање и лицу чија се способност и функционално
стање утврђује.
Члан 6.
Средства за трошкове рада Комисије обезбјеђује Град
Требиње.
Трошкови рада Комисије су: накнаде члановима
Комисије и координатору, трошкови превоза чланова
Комисије, трошкови канцеларијског материјала, поштански и телефонски трошкови.
Нето накнада за рад сваком члану и координатору
износи 20,00 КМ по лицу за које се врши процјена.
Нето накнада повременим члановима Комисије износи 20,00 КМ по лицу за које се врши процјена.
Предсједнику Комисије износ накнаде увећава се 5%.
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Предсједник Комисије од 01.05.2013. године мјесечно
доставља извјештај Одјељењу за финансије Града
Требиња о броју урађених предмета и висини накнада
за сваког члана Комисије и координатора.
Члан 7.
Координатор прикупља и чува документацију Комисије у ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње.
Документацију Комисије чине сва прикупљена документа, појединачни налази и мишљења чланова Комисије, налаз и мишљење Комисије, записник са састанака Комисије и сва друга релевантна документација
о раду Комисије.
Евиденција и чување документације води се по правилима канцеларијског пословања.
Члан 8.
Комисија о свом раду обавјештава Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности Града Требиња и
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске једном годишње.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге
Одлука број:11-111-32/12 од 31.12.2012.године.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-111-20/14
Датум: 21.08.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), а у вези са одредбама Закона о безбједности саобраћаја, Градоначелник Града Требиња,
доноси
ОДЛУКУ
о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја у
граду Требињу
I
У Савјет за безједност саобраћаја у граду Требињу,
именују се:
1. Неђо Ћебеџија, замјеник Градоначелника Града
Требиња – предсједник
2. Жељко Бегенишић –члан
3. Љубиша Маџар – члан
4. Илија Магазин – члан
5. Миодраг Вукашиновић – члан
6. Илија Бован – члан
7. др Саша Борјан – члан
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II
Задатак Савјета за безбједност саобраћаја у граду
Требињу је:
- разматра питања и даје приједлоге за дугорочно рјешавање безбједности саобраћаја на
подручју града,
- даје приједлоге за планирање, техничка рјешења и пројектовање саобраћајница и саобраћајне сигнализације,
- даје приједлоге за техничку регулацију саобраћаја на улицама,
- даје приједлоге за трасу градских и приградских линија,
- даје приједлоге и техничка рјешења за пројектовање и уређење паркиралишта,
- оставрује сарадњу са тијелима и организацијама које дјелују у области саобраћаја како
на подручју града, тако на подручју других
општина и градова,
- проводи активности којима се обезбјеђује
спровођење саобраћајног образовања и превентивног дјеловања,
- ради на унапређењу саобраћајне и техничке
културе,
- ради на унапређењу саобраћајног одгоја и
оспособљавању дјеце и омладине из области
безбједности саобраћаја,
- ради на унапређењу пропагандног и информативног дјеловања према учесницима у саобраћају и
- прати, разматра и даје мишљења на нацрте
законских и подзаконских аката и других аката
којима се утврђују питања од значаја за
унапређење и безбједност саобраћаја.
III
Савјет се образује на период од четири године и
састаје се најмање два пута годишње. Стручне и
административно техничке послове рада Савјета
обавља Одјељење за стамбено комуналне послове.
IV
Средства потребна за рад Савјета обезбједиће се у
Буџету Града Требиња.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-23/14
Датум: 14.10.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

2/13 и 5/14), Градоначелник Града Требиња, донио је
сљедећу
ОДЛУКУ
Члан 1.
Дио објекта нове Аутобуске станице у Требињу
(долазини перони са припадајућим приступним коловозом и дио паркинг простора за аутобусе који чекају
вријеме поласка за одговарајући правац) функционисаће по принципу аутобуског стајалишта са кога ће
полазити и на који ће долазити аутобуси у међуградском и градском саобраћају.
Члан 2.
Такси стајалишта на простору нове Аутобуске станице стављају се у функцију тог стајалишта умјесто
такси стајалишта која су била одређена на простору
градског паркинга у Његошевој улици.
Члан 3.
Ова одлука је привременог карактера и примјењиваће
се до коначне категоризације објекта нове Аутобуске
станице у Требињу и усвајањем измјена и допуна
Одлуке о безбједности саобраћаја.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге
Одлука број: 11-022-27/07 од 01.10.2007. године,
којом је дио градског паркинга у улици Његошева
одређен као аутобуско стајалиште и истом се враћа
основна намјена – градски паркинг.
Члан 5.
Обавезује се Одјељење за стамбено-комуналне послове да, у одговарајућој процедури, обезбједи обиљежавање саобраћајним знацима аутобуско стајалиште,
паркинг за аутобусе и такси стајалиште.
Члан 6.
Обавезује се Одјељење за стамбено комуналне послове да обавјести Центар јавне безбједности о
успостављању аутобуског стајалишта из члана 1. ове
одлуке, као и средства информисања и све потенцијалне кориснике аутобуског стајалишта (превозници
путника у јавном превозу).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
примјењиваће се од 20.10.2014. године.
Члан 8.
Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 11-022-24/14
Датум: 15.10.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________

Датум: 17.11.2014. год.

На основу члана 25. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број
37/12), а у вези са чланом 8. Правилника о утврђивању способности лица у поступку остваривања
права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 116/12) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Градоначелник Града Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о именовању Првостепене
стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у
развоју
Члан 1.
Члан 2. Олдуке о именовању Првостепене стручне
комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју број: 11-111-19/14 од
12.08.2014. године, се мијења и сада гласи:
„Комисију из члана 1. ове одлуке чине стални
чланови и чланови који се именују зависно од врсте
сметњи.
Стални чланови су:
1. др Слађана Тарана, педијатар
2. Љиљана Шпуран Кнежевић, дипломирани психолог
3. Жељка Варага, дипломирани социјални радник
Чланови Комисије који се именују зависно од врсте
сметњи су:
4. прим.др Драган Сорајић, неуропсихијатар
5. др Марко Вуковић, ортопед
6. др Бранка Вујовић, офталмолог
7. др Данијела Муцовић, оториноларинголог
8. др Борислав Кашиковић, интерниста ендокринолог
9. Драгана Матковић, дефектолог –олигофренолог,
соматопед, тифлолог
10. Светлана Ножица, логопед.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-111-19-1/14
Датум: 31.10.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 25. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број
37/12), а у вези са чланом 8. Правилника о утврђивању способности лица у поступку остваривања
права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 116/12) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Градоначелник града Требиња, донио је

Датум: 17.11.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о именовању Првостепене
стручне комисије за утврђивање способности лица
у поступку остваривања права из социјалне
заштите и утврђивања функционалног стања
корисника
Члан 1.
Члан 2. Одлуке о именовању Првостепене стручне
комисије за утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника број: 11-11120/14 од 21.08.2014. године, мијења се и сада гласи:
„Комисију из члана 1. ове одлуке чине стални и
повремени чланови.
Стални чланови су:
1. др Татјана Бошњак, специјалиста породичне
медицине
2. Ана Радишић, психолог
3. Наташа Карић, дипломирани дефектолог
Повремени чланови су:
1. др Марко Вуковић, ортопед
2. прим. др Драган Сорајић, неуропсихијатар
3. др Мирјана Маловић, офталмолог
4. др Данијела Муцовић, оториноларинголог
5. др Борислав Кашиковић, интерниста – ендокринолог
6. Јадранка Зубчевић, социјални радник“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-111-20-1/14
Датум: 31.10.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са извршењем одредаба
Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2014.
годину („Службени гласник Града Требиња“, број
1/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
позиције 4129 дефинисане као „остали непоменути
расходи“ у износу од 10.000,00 КМ и са позиције 4127
дефинисане као „расходи за стручне услуге“ у износу
од 10.000,00 КМ, све у оквиру Одјељења за просторно
уређење, на позицију 4129 дефинисану као „остали
непоменути расходи“ у висини од 10.000,00 КМ и
позицију 4161 дефинисану као „дознаке грађанима“ у
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висини од 10.000,00 КМ, а све у оквиру Стручне
службе Градоначелника.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-615/14
Датум: 07.10.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2014. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
позиције 4122 - дефинисане као „расходи по основу
утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга“ у висини од 2.000,00 КМ и са позиције 4123
дефинисане као „расходи за режијски материјал“ у
висини од 1.790,00 КМ на позицију 4129 дефинисану
као „остали непоменути расходи“ у износу од 1.790,00
КМ и на позицију 5171 дефинисану као „издаци по
основу ПДВ-а“ у износу од 2.000,00 КМ, а све у
оквиру Буџета за 2014. годину буџетског корисника
ЈУ „Дом младих“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-617/14
Датум: 09.10.2014.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2014. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
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ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
позиције 5117 - дефинисане као „издаци за нематеријалну произведену имовину“ у висини од
70.000,00 КМ на позицију 5111 дефинисану као
„издаци за изградњу и прибављање објеката“ у
висини од 69.400,00 КМ и на позицију 5112
дефинисану као „издаци за инвестиционо одржавање
и реконструкцију објеката“ у висини од 600,00 КМ а
све у оквиру Одјељења за просторно уређење.
Саставни дио овог закључка је измијењени план
капиталних улагања у 2014. години.
II
Обавезује се Одјељење за просторно уређење да у
сарадњи са Одјељењем за финансије, у складу са
важећим прописима, припреми приједлог измјене
одлуке о кредитном задужењу број: 09-013-327/13 од
01.10.2013. године.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-636/14
Датум: 15.10.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________

Датум: 17.11.2014. год.

МЗ Горица“ - Одјељења за просторно уређење у
висини од 10.000,00 КМ, на позицију 4152 дефинисану као „грантови у земљи – грант ЈУ ОШ „Јован
Јовановић Змај“ у оквиру Стручне службе Градоначелника (помоћ за набавку комби возила за превоз
ученика те Школе).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-61-11-1/14
Датум: 20.10.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13 и 5/14), Градоначелник Града Требиња даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјени Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са извршењем одредаба
Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2014.
годину („Службени гласник Града Требиња“, број
1/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи

I
Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње број:
456/1/14 од 26.09.2014. године.

ЗАКЉУЧАК

II
Овај сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
позиције 5111 - дефинисане као „издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката (радови на Пројекту
подсистема водоснабдијевања за компоненту 2. и 3,

Број: 11-022-25/14
Датум: 29.09.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________

Датум: 17.11.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Одлука о поступку јавног надметања за продају неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини,
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња у периоду 01.01. до 30.06.2014.
године,
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Требиња у
2015. години,
Одлука о давању сагласности на измјењени План капиталних инвестиција које се финансирају из
кредита сагласно Одлуци о дугорочном кредитном задужењу број: 09-013-327/13 од 01.10.2013.
године,
Одлука о Плану утрошка средстава Града Требиња прикупљених по основу примјене Закона о
заштити од пожара,
Одлука о утврђивању нацрта Плана парцелације „Саобраћајнице Тули – Убла“,
Одлука о утврђивању нацрта Плана парцелације „Саобраћајница Подгљивље“,
Одлука о измјени Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавне установе „Центар за информисање и образовање“
Требиње,
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању „Народне библиотеке“ Требиње,
Одлука о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије,
Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије,
Одлука о разрјешењу дужности члана Управног одбора ЈУ „Центар за информисање и образовање“
Требиње,
Одлука о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ „Центар за информисање и
образовање“ Требињe,
Одлука о разрјешењу директора ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,
Одлука о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“
Требиње,
Закључак о давању сагласности Градоначелнику,
Закључак о давању сагласности Градоначелнику,
Закључак о давању сагласности Градоначелнику,
Закључак о прихватању Извјештаја о коришћењу средстава буџетске резерве у периоду од 01.01.30.06.2014. године,
Закључак о давању сагласности Градоначелнику,
Закључак о прихватању Информације о проблематици везаној за запошљавање чланова породица
погинулих бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата и незапослених демобилисаних
бораца одбрамбено отаџбинског рата уз назнаку поштовања законских прописа у смислу
приоритета у запошљавању истих,
Закључак о прихватању Информације о положају и материјалном статусу пензионера на подручју
града Требиња,
Закључак о прихватању Информације о извршеном упису и почетку рада првих разреда основних и
средњих школа за школску 2014/2015 годину града Требиња,
Закључак о прихватању Информације о раду и активностима невладиних организација на подручју
града Требиња,
Закључак о прихватању Информације о додјели кредита из средстава која су остварена по основу
Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и
Закона о рударству за период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године.

1
1
2

2
2
2
3
3
3
4
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9

9
9
10
10

10

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.
2.
3.
4.

Одлука о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју,
Одлука о именовању Првостепене стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника
Одлука о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја у граду Требињу,
Одлука у вези нове Аутобуске станице у Требињу,

10
12
13
13

Страна: 18- Број: 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 17.11.2014. год.

Одлука о измјени Одлуке о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју,
6. Одлука о измјени Одлуке о именовању Првостепене стручне комисије за утврђивање способности
лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања
корисника,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Сагласност на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње.
5.

______________________________________________________________________________________
Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2
89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.
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